
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết phường Vĩnh Trại,  

thành phố Lạng Sơn 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 42/BC-SXD ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể Kho Bạc - Tài 

chính, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 và 

Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh đối với khu đất 

trụ sở làm việc (cũ) của Cục Thuế tỉnh và khu tập thể Kho bạc - Tài chính như đề 

xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ 

chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên, trình thẩm định, phê duyệt theo 

quy định; sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục tham 

mưu UBND tỉnh xem xét bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các hộ gia đình đủ 

điều kiện mua nhà theo đúng quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TN&MT; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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